
Hej!
 
Här kommer ert färdiga marknadsföringsmaterial för Gräsroten. I paketet ingår:

Vi är med och delar på 50 miljoner!

Vår förening är ansluten till Svenska Spels satsning Gräsroten. Det unika med 
denna satsning är att alla som spelar hos Svenska Spel är med och bestämmer 
till vilka föreningar pengarna ska gå. Välj oss som din favoritförening nästa gång 
du spelar hos Svenska Spel. Då är vi med och delar på pengarna. Du gör det i din 
spelbutik, på svenskaspel.se eller genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 
0770-11 11 11. Tack för ditt stöd!

Annons som ni  
kan använda i  
matchprogram.

Affisch som ni kan skriva  
ut och sätta upp.

Splash som ni kan lägga  
på redan befintlig affisch. 

Lycka till i jakten på poängen!
/Svenska Spel

Text som ni kan använda i ett nyhetsbrev till era medlemmar.

Välj oss som din förening nästa gång du spelar hos  
Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner.  

Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se eller genom  
att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11.  

Tack för ditt stöd!

Vi är med och  
delar på 50 miljoner!

Affisch med fält där ni kan fylla i 
föreningens namn och skriva ut.

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020 - 81 91 00, stodlinjen.se

är med och delar
på 50 miljoner!

Vår förening är ansluten till Svenska Spels satsning Gräsroten.  
Det unika med denna satsning är att alla som spelar hos Svenska Spel  

är med och bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå.   
Välj oss nästa gång du spelar hos Svenska Spel.  

Då är vi med och delar på pengarna.  
 

Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller  
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11.  

Tack för ditt stöd!

Stöd oss när du spelar hos Svenska Spel.

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020 - 81 91 00, stodlinjen.se

Var med och ta 
 ungdomsidrotten 

framåt!
Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott de gillar? 
Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla. Genom Gräsroten avsätter  
Svenska Spel 50 miljoner kronor årligen till ungdomsidrotten och idrottsföreningar 

i Sverige. Som kund hos Svenska Spel kan du vara med och bestämma  
hur pengarna fördelas. 

Det kostar inget extra. Läs mer på svenskaspel.se/grasroten

Framåt för svensk ungdomsidrott!

Var med och ta 
 ungdomsidrotten 

framåt!
Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott de gillar? 
Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla. Genom Gräsroten avsätter  
Svenska Spel 50 miljoner kronor årligen till ungdomsidrotten och idrottsföreningar 

i Sverige. Som kund hos Svenska Spel kan du vara med och bestämma  
hur pengarna fördelas. 

Det kostar inget extra. Läs mer på svenskaspel.se/grasroten

Framåt för svensk ungdomsidrott!

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020 - 81 91 00, stodlinjen.se


